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" أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة؛  فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشملة البلاء، وديث بالصغار والقماءة، وضُـرب على قلبه بالأسداد، واُديل الحق منه بتضييع الجهاد، وسيم الخسف، ومُنع النصف.ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهاراً، وسراً وإعلاناً، وقلت لكم اغزوهم قبل أن يغزوكم ، فوالله ما غُزي قـوم في عقر دارهم إلا ذلوا،  فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات عليكم وملكت عليكم الأوطان. وهذا أخو غامـد قد وردت خيله الأنبـار وقد قتل حسـان ابن حسـان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهـدة فينتزع حجلها وقلبها وقلائـدها ورعـاثها ما تمتنع منــــه إلا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفـوا وافرين ما نال رجـلاً منهم كَلْم ولا اُريق لهـم دم!"          نهج البلاغة، خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام). 
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